
Erhvervsskolernes 
kvalitetsarbejde

09:30 – 09:45 Velkomst

v/ Lene Smith,  STUK

09:45 – 10.30 Mål og pejlemærker for skolernes 
kvalitetsarbejde

Paneldebat med oplægsholderne

v/ Claus Søe og Jens Mariager, STUK

10:30 – 10:45

10:45 – 11.15

Kaffe og te

Skolernes kvalitetsarbejde 

v/ Sanne Sandal, STUK

11:15 – 12:15 Workshop runde 1

12:15 – 13:00 Frokost + Kaffe og te

13:00 – 14:00 Workshop runde 2

14:05 – 14:50 Gavner det eleverne?

v/ Nanna Friche, Aalborg Universitet

14:50 – 15:00 Afrunding



Velkomst 

Lene Smith

Eud læringskonsulent



Paneldebat 
Mål og pejlemærker for skolernes kvalitetsarbejde  

Charlotte Bisbjerg Nielsen, EUC Nord

Ulf Givskov Bender, Erhvervsskolerne Aars

Lea Bergstedt, Roskilde Tekniske Skole

Mette Selchau, Mercantec

Gitte Bargholt, Kold College

Ole Roemer, SOSU H



Pause 

Kaffe og te 

10.30 – 10.45 



Skolernes kvalitetsarbejde  

Sanne Sandal 

STUK



Skolernes kvalitetsarbejde



KVALITETSSYSTEMET

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, kapitel 2:

• §6 Skolerne skal have et kvalitetssystem til brug 
for intern løbende kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering af uddannelsens skoledel. 

• § 10 Skolens beskrivelse af principperne for og 
tilrettelæggelsen af sit systematiske 
kvalitetsarbejde skal være tilgængelig i en kort og 
overskuelig form på skolens hjemmeside
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KVALITETSSYSTEMET

• Institutionens kvalitetssystem skal beskrive institutionens 
samlede fremgangsmåde og systematik i arbejdet med 
kvalitetsudvikling.

• Der er ingen nærmere krav til brug af bestemte metoder 
eller fremgangsmåder i institutionens kvalitetssystem
• Men det ”skal omfatte procedurer for selvevaluering og 

procedurer for løbende informationsindsamling” (§6)

• HUSK:
• Systematikken – fx et årshjul, der sammentænker 

institutionens mål for kvalitetsudvikling
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KVALITETSSYSTEMET

• Institutionerne skal fastsætte sine egne mål for 
kvalitetsudvikling.

• Målene skal rette sig mod de uddannelses- og 
institutionspolitiske målsætninger og de mål der 
gælder for de enkelte erhvervsuddannelser.

• Herudover kan en institution fastsætte egne mål, der 
f.eks. vedrører skolen som arbejdsplads, skolens 
udstyr og bygninger osv. 
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De uddannelses- og institutionspolitiske 
målsætninger
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• De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

• Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte 
efter 9. eller 10. klasse

• Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

• Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de 
bliver så dygtige som muligt

• Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal 
styrkes



De uddannelses- og institutionspolitiske 
målsætninger
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• De politiske målsætninger indgår bl.a. i det risikobaserede 
kvalitetstilsyn:
• Søgning

• Antal direkte fra folkeskolen

• Frafald
• Frafald på GF1

• Frafald på GF2

• Frafald på HF

• Frafald i overgangen mellem GF2 og HF

• Frafald fra uddannelsesstart til HF

• Andel i skolepraktik

• Trivsel
• Læringsmiljø

• Velbefindende



Institutionernes egne mål for 
kvalitetsudviklingen

• Hvad institutionen (fx) selv kan sætte mål for:
• Gennemførelse

• Elevtrivsel

• Egne evalueringer (fx undervisning)

• Karakterer/medaljer

• Skills deltagelse

• Indgåede praktikaftaler

• Samarbejde med interessenter (fx virksomheder)

• Praktik i udlandet

- og hvad skolen selv vurderer, der kan være med til at udvikle skolen
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SELVEVALUERING
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• Institutionens kvalitetssystemet skal omfatte procedurer 
for selvevaluering. 

• Formålet med selvevalueringen er, at skolen forholder sig 
åbent og kritisk til egen praksis, opnår viden om egen 
institution og identificerer områder, hvor der er 
udfordringer og muligheder for forbedringer.

• Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som 
omfatter mindst ét område, der vedrører skolens 
tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og 
undervisning.



OPFØLGNINGSPLAN
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• Det er et krav, at skolen på baggrund af selvevalueringen 
udarbejder en opfølgningsplan, der fastlægger 
ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan 
for opfølgningen. Opfølgningsplanen skal være tilgængelig 
på skolens hjemmeside.

• Det er et krav, at skolens procedurer skal sikre, at 
medarbejdere og elever samt det lokale uddannelsesudvalg 
i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang inddrages i 
selvevalueringen og i arbejdet med planen for opfølgning. 



INFORMATIONSINDSAMLING
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Skolens procedurer for informationsindsamling kan sikre et 
overblik over dokumentation for skolens samlede mål på 
tværs af områder og uddannelser.

• § 8 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser:
• Skolens procedurer for informationsindsamling skal sikre, at 

skolen løbende kan dokumentere sine resultater, herunder 
dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes 
gennemførelse.



INFORMATIONSINDSAMLING
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VIGTIGT

• Resultaterne af den løbende informationsindsamling 
offentliggøres for hvert år senest den 1. marts det 
efterfølgende år på skolens hjemmeside.



Forskellige informationer til forskellige mål 
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• Indsamlede informationer kan være såvel kvantitative som 
kvalitative.

• HUSK:
• at Datavarehuset (uddannelsesstatistik.dk) bør være et centralt 

værktøj i skolens informationsindsamling og resultatvurdering

• at institutionen selv har en guldgrube af lokale data, der kan 
understøtte arbejdet



Inddragelse af elever, medarbejdere og lokalt 
uddannelsesudvalg
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• Skolen skal forholde sig til, hvordan de enkelte 
medarbejdergrupper, elever m. fl. kan inddrages i 
kvalitetsarbejdet, der hvor det fremgår af bekendtgørelsen 
(fx elevtrivsel) – og i øvrigt hvor skolen kan drage nytte af 
det

• Det kan med fordel fremgå af skolens årshjul, hvornår og 
hvordan elever, medarbejdere og det lokale 
uddannelsesudvalg og evt. øvrige interessenter inddrages 
og informeres



Vejledning om erhvervsskolernes 
kvalitetsarbejde

1. september 202019

Hvis I har kommentarer, input eller andet til vejledningen om skolernes 
kvalitetsarbejde, er I meget velkomne til at henvende jer

• Lars Held, lars.held@stukuvm.dk

• Sanne Kortbek Sandal, sanne.kortbek.sandal@stukuvm.dk

• https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser
/skoleudvikling/erhvervsskolernes-
kvalitetsarbejde



Workshop runde 1

Workshop 1: Kvalitetssystem, Plenum lokale Dalum/Hjallese

Workshop 2: Selvevaluering, Lokale Fruens Bøge

Workshop 3: Inddragelse og opfølgningsplane, Lokale Rikkes/Elses 
Minde 



Frokost + kaffe og te

12.15 – 13.00

Gå derefter direkte til 
Workshop runde 2



Workshop runde 2

Workshop 1: Kvalitetssystem, Plenum lokale Dalum/Hjallese

Workshop 2: Selvevaluering, Lokale Fruens Bøge

Workshop 3: Inddragelse og opfølgningsplane, Lokale Rikkes/Elses 
Minde



Hvad gavner det eleverne?

Nanna Friche, 
Lektor, PH. D. Aalborg Universitet



HVAD GAVNER DET ELEVERNE?

NANNA FRICHE, LEKTOR, PH.D.

CENTER FOR UDDANNELSESFORSKNING, AAU.



Oplæggets indhold

1) Undervisningskvalitet efter reformen: tre nedslag

2) Eleven som centrum for skolens kvalitetsarbejde 

3) Hvad er kvalitetsundervisning, og hvordan skaber vi det? 

4) Op i helikopteren: skolens kapacitet til kvalitet og evaluering

5) Dilemmaer og relevante overvejelser i kvalitetsarbejde til gavn for eleven



Undervisningskvalitet efter reformen: Tre 
nedslag

1. Elevtrivsel og fastholdelse på grundforløb: Elever, der vurderer deres lærere
mest positivt, trives bedre og risikerer i lavere grad at forlade uddannelsen i utide
(Slottved m.fl. 2020)

2. Differentiering og tilfredshed på grundforløb: Lærernes praksis ved 
undervisningsdifferentiering har betydning for elevernes vurderinger af 
undervisningen, særligt omkring deres tilfredshed med niveauet og koblingen 
mellem teori og praksis (Slottved m.fl. 2020)

3. Kobling af skole og praktik på hovedforløb: Eleverne tilkendegiver, at der er 
mindre sammenhæng mellem skole- og praktikdele. Lærerne oplever en negativ 
udvikling i forberedelse af, opfølgning på og inddragelse af elevernes praktik 
sammenlignet med før reformen (Koudahl m.fl. 2018)



Relationer – største betydende enkeltfaktor 
På erhvervsskolerne gælder det, at: 

• Læreren spiller en helt central rolle i forhold til elevernes læring, 
engagement og motivation i den praktiske undervisning. 

• Når læreren er til stede, tilgængelig og giver sig tid til grundige 
demonstrationer, er læringsmulighederne for eleverne rigtig gode. 

• Muligheden for at skabe sådanne frugtbare læringsrum, der er rettet mod 
konkrete praktiske opgaver og aktiviteter, er en stor styrke ved eud.

(Louw m.fl. 2011: 8).



Elevens læring som centrum for alt, hvad vi 
gør



Kvalitetsundervisning er sammenhængende
undervisning

Forskning viser at:

• Elever opnår bedre resultater i skoler, hvor undervisningen 
er mere sammenhængende (Newmann m.fl. 2001).

• Lærere udvikler stærkere faglige fællesskaber, når de har en 
fælles tilgang til undervisning og læring (Bryk m.fl. 2010). 



Sammenhængende undervisning skaber vi 
ved hjælp af

1)En undervisningsramme: omfatter pensum, 
undervisningsmetoder og vurderinger og er koordineret 
inden for og på tværs af de enkelte hold/årgange (fx den 
lokale undervisningsplan + fælles pædagogisk didaktisk
grundlag).

2)Skolens kultur og organisering understøtter 
undervisningsrammerne. Ledelsen er forpligtet på og 
kompetent til at bruge rammerne som kriterier for 
ansættelse og evaluering af lærere. Lærernes faglige, 
professionelle udvikling involverer løbende kritisk 
undersøgelse og forfinelse af rammerne.

3)Skolen afsætter ressourcer til undervisningsrammerne og 
til at hindre indbyrdes modstridende initiativer på skolen. 



Hvordan virker en sammenhængende 
undervisning?

1. Hvis elevernes læring er integreret og kumulativ – frem for forhastet og 
fragmenteret – er der større chance for, at de bliver engagerede og opnår succes. 

2. Elever lærer og husker mere, når centrale temaer præsenteres på måder, der 
kæder dem sammen med den viden og erfaring, de allerede har opnået 
(Bransford, Brown & Cocking 2000).

3. Fælles undervisningsrammer fører til, at lærerne arbejder ud fra samme ideer, har 
fælles ordforråd, kæder aktuel undervisning sammen med forudgående læring og 
understøttes af fælles procedurer for test og evaluering. 

4. Læreres læring; elever lærer mere ved sammenhængende undervisning, når deres 
lærere sammen lærer, hvordan de skal undervise eleverne i det, de skal lære 
(Robinson 2015: 90-91, Timperley 2018)



Ledelsens rolle i at sikre 
kvalitetsundervisning for eleverne

a) At koordinere undervisning på skolen, herunder at koordinere 
undervisningsplaner på tværs af elevhold og samarbejde med personalet om 
udvikling af undervisningsmål i bestemte fag/moduler.

b) At tage aktivt del i lærernes kollegiale drøftelser af undervisningsspørgsmål, 
herunder hvordan undervisningen påvirker elevernes resultater.

c) At involvere sig i observationer i klasselokaler og værksteder samt i den 
efterfølgende feedback, der hjælper lærerne til at blive bedre undervisere.

d) At sikre, at underviserne/teamet systematisk overvåger elevernes 
progression, hvor test-resultater og faglige produkter bliver brugt til at 
gennemføre forbedringer af undervisningen. 

e) At have en dialog med eleverne omkring progression, trivsel, praktik/skole-
samspil mv.

Kilde: Robinson 2015: 88, Heck, Larsen & Marcoulides 1990, Heck, Marcoulides & Lang 1991, Bamburg & Andrews 
1991, Heck 1992, Andrews & Soder 1987.



Spørgsmål til undersøgelse af 
undervisningskvalitet

Fire aspekter af
læringsmulighe
der

Spørgsmål til hvert aspekt

1. Vigtigheden af de 
resultater, vi ønsker at 
opnå hos vores elever

Hvad er de planlagte læringsresultater af denne lektion eller dette 
forløb?
Hvorfor er de vigtige for disse elever på nuværende tidspunkt?

2. Tilpasning af 
aktiviteter og 
materialer til de 
resultater, vi ønsker at 
opnå

Hvordan er det meningen, at disse materialer eller aktiviteter skal 
hjælpe eleverne med at nå de forventerede resultater?

3. Elevernes 
adfærdsmæssige og 
kognitive engagement

På hvilke måder byggede disse materialer og aktiviteter videre på 
elevernes relevante viden, interesser og erfaringer? 
Hvor godt fokuserede eleverne på de overordnede centrale ideer i 
undervisningen?

4. Elevernes succes 
med at opnå 
resultaterne

Hvad ved du om, hvordan eleverne forstod de centrale ideer? 
Hvilken information har du om, hvordan eleverne nåede de ønskede 
resultater? 
Hvilke ting har eleverne stadig ikke forstået?



Elevens behov som centrum for udvikling af 
undervisning



Op i helikopteren: skolens kapacitet til 
kvalitetsarbejde

Det brede databegreb: 

• Kvantitative data: f.eks. frafald, 
nationale testresultater, 
trivselsmåling, sygefravær, 
undervisningsevaluering.

• Kvalitative data: f.eks. 
Undervisningsobservation, 
fokusgruppeinterview, elevprodukter, 
skolevandringer.

Krav til viden som data:

1.Fastholdt (digitalt, materielt)

2.Valid – genereret vha. systematiske
og gennemsigtige metoder. 

Evalueringskapacitet er en 
kontinuerlig praksis, hvor der 
genereres, analyseres og 
fortolkes evalueringsdata.

Dvs. en styrket evne til:
• at gennemføre evaluering
• at efterspørge evaluering
• at vurdere evaluerings relevans 

og anvendelighed
• at anvende 

evalueringsresultater



Hvorfor evalueringskapacitet?

Fordi evalueringskapacitet skaber kvalificeret beslutningstagen og 
handling med henblik på:

1. at eleven opnår størst mulig effekt af undervisningen, og 

2. at skolen kontinuerligt bevæger sig mod højere grad af 
målrealisering; dygtigere elever, trivsel i og tillid til skoler etc.



Hvordan opbygger man kapacitet i skolen?

1) Direkte opbygning af 
evalueringskapacitet 

(formaliseret, teoribåret): 

Kapacitet erhverves gennem 
uddannelse på f.eks. diplom- og 
masterniveau, deltagelse i 
professionelle sammenslutninger 
(Dansk Evaluerings Selskab, DES), 
kortere kurser, rådgivning fra 
konsulenthuse, læringskonsulenter i 
STUK.

2) Indirekte opbygning af 
evalueringskapacitet 

(ikke-formaliseret, refleksions- og 
træningsbåret): 

Opbygning af kapacitet finder sted via 
inddragelse og deltage i 
evalueringsprocessen i skolen, hvor 
deltagerne lærer at gennemføre, 
efterspørge og anvende evaluering. 



Opbygning af evalueringskapacitet betyder at

a) Evaluering er institutionaliseret praksis i skolen.

b) Evaluering må ejes af grupper i skolen og ikke blot af individer.

c) Evaluering må genskabes i en kollektiv forestilling, så der opstår en fælles 
bevidsthed om behovet for evaluering og et engagement i rutinemæssig 
generering og anvendelse af evalueringsresultater.

d) Evaluering kan gennemføres uden særlig opmærksomhed eller anstrengelse.

e) Evaluering ikke er kilde til forbavselse eller farer.

f) Evalueringskapacitet opbygger man ved hjælp af ‘Learning by doing’, via 
deltagelse, træning og refleksion.



Dilemmaer og relevante overvejelser
1. Hvordan véd vi, at eleverne har gavn af vores kvalitetsarbejde? 

2. Hvilke data har vi på, at vores kvalitetsarbejde netop gavner eleverne (og 
ikke alle mulige andre formål i organisationen)?

3. Hvordan lykkes vi med at bringe eleven i centrum for alt, hvad vi gør?

4. Hvordan lykkes vi med at skabe en kollektiv ansvarsfølelse blandt lærerne for 
elevers læring og trivsel?

5. Hvordan lykkes vi med at sikre tid og rum til lærersamarbejde og udvikling af 
undervisningen for elevers læring og trivsel?

6. Hvordan lykkes vi med at skabe sammenhæng mellem det organisatoriske 
(systemer, spørgeskemaer) og det pædagogiske og didaktiske 
kvalitetsarbejde (undervisning, observation) til gavn for eleverne?



Tak for i dag


